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ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการแจ้ง การขออนุญาต และการออกใบนาผ่านวัตถุอนั ตราย
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๐/๒ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“วั ต ถุ อั น ตราย” หมายความว่ า วั ต ถุ อั น ตรายชนิ ด ที่ ๑ ชนิ ด ที่ ๒ และชนิ ด ที่ ๓
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบตามบัญชี ๕.๑ บัญชี ๕.๒ บัญชี ๕.๓ บัญชี ๕.๔ และบัญชี ๕.๕
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกตามความในมาตรา ๑๘
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์ จะน าผ่ านวัต ถุ อัน ตรายชนิ ด ที่ ๑ หรือ ชนิ ด ที่ ๒ ให้ แ จ้งพนั ก งาน
เจ้าหน้ าที่ท ราบก่อน ตามแบบ วอ./อก. ๒๖ ท้ ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารหลั กฐานตามที่ ระบุ
ในแบบดังกล่าว
ผู้ใดประสงค์ จะน าผ่านวัต ถุอั น ตรายชนิ ด ที่ ๓ ให้ ยื่นค าขออนุ ญ าตต่อ พนักงานเจ้าหน้ าที่
ตามแบบ วอ./อก. ๒๗ ท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในแบบดังกล่าว
การแจ้ง การขออนุญาต และการยื่นเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ยื่นต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือยื่นผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนด หรือยื่น ณ สถานที่ หรือยื่นตามวิธีการอื่น
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนด
ข้อ ๓ ผู้ขอนาผ่านวัตถุอันตรายจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็ น นิ ติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย โดยแสดงวัตถุประสงค์ว่าเป็นผู้ประกอบ
กิจการนาเข้าและส่งออกวัตถุอันตราย
(๒) เป็นผู้ได้รับอนุมัตเิ ป็นผู้ขอผ่านแดน หรือผู้ขนส่งผ่านแดน หรือผู้ขอถ่ายลา ตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากร
ข้อ ๔ ผู้ขอนาผ่านต้องจัดให้มีการประกันสาหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการทาลายหรือ
การจัด การวัต ถุ อัน ตรายตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๒/๒ และมาตรา ๘๘ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
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โดยต้องทาสัญญาประกันค่าใช้จ่ายตามแบบ วอ./อก. ๒๕ ท้ายประกาศนี้ ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
พร้อมวางหนังสือค้าประกันของธนาคารวงเงินขั้นต่าหนึ่งแสนบาท ยกเว้นกรณีการนาผ่านวัตถุอันตราย
ตามบัญชี ๕.๒ ต้องวางหนังสือค้าประกันของธนาคารวงเงินขั้นต่าห้าแสนบาท
หนังสือค้าประกันของธนาคารให้มีกาหนดเวลาและวงเงินครอบคลุมการนาผ่านในแต่ละครั้ง
เมื่อมีการนาวัตถุอันตรายออกนอกราชอาณาจักรแล้ว ให้ผู้นาผ่านส่งคืนใบนาผ่านพร้อมสาเนา
ใบขนสินค้าผ่านแดน หรือสาเนาใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงจะดาเนินการ
ขอคืนหลักประกันได้
หมวด ๒
ขั้นตอนในการพิจารณาใบแจ้งหรือคาขออนุญาต การออกใบนาผ่าน และเงือ่ นไขการออกใบนาผ่าน
ข้อ ๕ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง หรือรับคาขออนุญาตตามข้อ ๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดาเนินการตรวจสอบใบแจ้งหรือคาขออนุญาตตามเงื่อนไข ดังนี้
(๑) กรณี ใบแจ้ ง หรื อ ค าขออนุ ญ าตและรายการเอกสารประกอบการพิ จ ารณาครบถ้ ว น
พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบรับเรื่อง
(๒) กรณีที่ใบแจ้งหรือคาขออนุญาตต้องแก้ไขหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด หากผู้ขอนาผ่าน
หรือผู้ได้รับมอบอานาจ ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ตามอานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ในขณะนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ จะต้อง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ขอนาผ่านจะต้องดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
นับจากวันที่จัดทาบันทึกความบกพร่อง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ขอนาผ่านหรือผู้ได้รับมอบอานาจ
จะลงนามในบันทึกดังกล่าว และมอบสาเนาบันทึกดังกล่าวให้ผู้ขอนาผ่า นหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็น
หลักฐาน
(๒.๑) กรณีผู้ขอนาผ่านไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ให้ถือว่าไม่ประสงค์
จะยื่นใบแจ้งหรือคาขออนุญาตและให้จาหน่ายเรื่อง
(๒.๒) เมื่อผู้ขอนาผ่านดาเนินการแก้ไขใบแจ้งหรือคาขออนุญาตหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบรับเรื่อง
ข้อ ๖ เมื่อได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกใบนาผ่านเพื่อเป็น หลักฐานสาหรับวัต ถุอันตรายชนิดที่ ๑ หรือชนิดที่ ๒ โดยการบันทึกลงใน
ท้ายแบบ วอ./อก. ๒๖ หรือออกใบนาผ่านเพื่อเป็นหลักฐานสาหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ตามแบบ วอ./อก. ๒๘
ท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันทาการนับแต่วันที่ออกใบรับเรื่อง
ในกรณี ที่ มี เหตุ อั น ควร พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ อ าจก าหนดเงื่ อ นไขอย่ า งใด เพื่ อ ประโยชน์
ในการควบคุมวัตถุอันตราย และป้องกันอันตรายอันจะเกิดแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม ก็ได้
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ข้อ ๗ ใบนาผ่านออกให้สาหรับผลิตภัณฑ์หรือชื่อของวัตถุอันตรายมากกว่าหนึ่งรายการได้
ทั้งนี้ ทุกรายการที่นาผ่านต้องแสดงอยู่ในสาเนาใบกากับสินค้า (Invoice) ฉบับเดียวกัน
การรับใบนาผ่านให้นาใบตราส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Bill of Lading หรือ Airway Bill
หรืออื่น ๆ) มาแสดงด้วย
ข้อ ๘ หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรไม่ออกใบนาผ่าน ให้แจ้งผู้ขอนาผ่านทราบภายใน
เจ็ดวันทาการนับแต่วันออกใบรับเรื่อง
หมวด ๓
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบนาผ่าน
ข้อ ๙ หากผู้ รั บ ใบน าผ่ า นวั ต ถุ อั น ตรายจ าเป็ น จะต้ อ งขอแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงรายการ
ในใบนาผ่านดังกล่าว ให้ยื่นหนังสือพร้อมใบนาผ่านฉบับที่ต้องการแก้ไขและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อวัตถุอันตราย สูตรเคมี อัตราส่วนผสม ลักษณะและสูตรของวัตถุอันตราย
จะกระทามิได้
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่งได้
ให้บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงลงในใบนาผ่าน หรือออกหนังสืออนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ
ออกใบนาผ่านให้ใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
การยื่นขอตามวรรคหนึ่ง ให้นาความในข้อ ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
ประกอบ วิวิธจินดา
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

แบบ วอ./อก. ๒๕

หนังสือประกันค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการทาลายหรือการจัดการวัตถุอันตราย
สาหรับผู้นาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ และ/หรือชนิดที่ ๓ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
ข้าพเจ้า ...............................................................................ส
านักงานตั้งอยู่เลขที่ ....................หมู่ที่ ...........
(นิติบุคคล)
ตรอก/ซอย .................... ถนน .................. ตาบล/แขวง .................. อาเภอ/เขต ......................... จังหวัด....................
โดยมี ...................................................................................................เป็นผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคลตามหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ .................................. ลงวันที่.........................ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้จะเรียกว่า
“ผู้ให้สัญญา” ขอทาสัญญาประกันค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการทาลายหรือการจัดการวัตถุ อันตรายตามมาตรา ๕๒
มาตรา ๕๒/๒ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
วัตถุ อัน ตราย (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ไว้ต่อ กรมโรงงานอุต สาหกรรม เพื่ อผูกพั น รับ ผิด ชอบในฐานะผู้น าผ่ าน
วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ และ/หรือชนิดที่ ๓ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ผู้ให้สัญญาจะดาเนินการนาผ่านวัตถุอันตรายโดยจะปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
และคาสั่งของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการนาผ่านทุกประการ จนกระทั่งได้นาวัตถุอันตรายดังกล่าวออกนอก
ราชอาณาจักร
๒. ผู้ให้สัญญาจะปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ทั้งที่ได้ใช้บังคับอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะออกบังคับใช้ต่อไปในภายหน้าด้วย
๓. ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชอบในการกระทาใด ๆ ที่พนักงานควบคุมการขนส่ง หรือพนักงานขับรถของ
ผู้ให้สัญญา หรือบุคคลอื่นที่ผู้ให้สัญญาได้ว่าจ้างได้กระทาในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ในการนาผ่านวัตถุอันตรายนั้น
๔. หากผู้ใ ห้สัญ ญาฝ่า ฝื น หรือ ไม่ป ฏิบัติต ามกฎหมาย ประกาศ ระเบีย บ ข้อ บัง คับ และคาสั่ง ของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการนาผ่าน และมีเหตุให้ต้องมีคาสั่งทาลายหรือจัดการวัตถุอันตรายนั้นตามมาตรา ๕๒
มาตรา ๕๒/๒ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ให้สัญญาจะเป็นผู้รับผิดชอบและชาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้แก่ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และการชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เป็น เหตุให้ผู้ให้สัญ ญาหลุดพ้นจากการที่จะต้องถูกฟ้องดาเนิ นคดี
ตามกฎหมายต่อไป
๕. เพื่อเป็นการประกันค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการทาลายหรือการจัดการวัตถุอันตรายที่ฝ่าฝืนการนาผ่าน
ผู้ให้สัญญาขอวางหนังสือค้าประกันของธนาคารเป็นจานวนเงิน........................................................................บาท
(....................................................................................................................................)
ผู้ให้สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความสาคัญในสัญญาประกันค่าใช้จ่ายฉบับนี้แล้ว โดยเห็นเป็นการถูกต้อง
ตรงตามความประสงค์และยินยอมผูกพันตามสัญญาฉบับนี้ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของผู้ให้สัญญา
ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ ................................................... ผู้ให้สัญญา
(..............................................................)
ลงชื่อ ................................................... ผู้ให้สัญญา
(..............................................................)
ลงชื่อ ................................................... พยาน
(..............................................................)
ลงชื่อ ................................................... พยาน
(..............................................................)
หมายเหตุ หลักประกันสัญญาวงเงินขั้นต่าหนึ่งแสนบาท ยกเว้นกรณีการนาผ่านวัตถุอันตรายตามบัญชี ๕.๒ ต้องวางหนังสือค้าประกันของธนาคารวงเงินขั้นต่าห้าแสนบาท

สาหรับเจ้าหน้าที่
เลขรับที่ …………………….
วันที่ ……………………………..

แบบ วอ./อก. ๒๖

ใบแจ้งการนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ หรือชนิดที่ ๒
ทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ..............

ข้าพเจ้า ...........................................................................................เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร....................................
(นิติบุคคล)
สถานที่ตดิ ต่อตั้งอยู่เลขที่ .............................................................. หมู่ที่ .......... ตรอก/ซอย ........................................
ถนน ......................................... ตาบล/แขวง .......................................... อาเภอ/เขต ..................................................
จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย์ ..................... โทรศัพท์ ................................ โทรสาร ............................
ขอแจ้งการนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ และ/หรือ วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ (จานวน ...... รายการ) รายละเอียดตามรายการแนบท้าย
จากเมือง ...................................................................... ประเทศ ....................................................................................
ไปยังเมือง .................................................................... ประเทศ .....................................................................................
โดยพาหนะ (ขณะเข้าประเทศไทย)............................................ (ในประเทศไทย)..........................................................
ผ่านเข้าทางด่านศุลกากร................................................ ผ่านออกทางด่านศุลกากร .......................................................
วันที่คาดว่าจะนาผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร ระหว่างวันที่.........................................ถึงวันที่ .......................................
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้ง ดังนี้












๑. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกินหนึ่งเดือน พร้อมวัตถุประสงค์
๒. หนังสือมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจ (กรณีมกี ารมอบอานาจ)
๓. สาเนาหลักฐานการได้รับอนุมัตจิ ดทะเบียนเป็นผู้ขอผ่านแดน หรือผูข้ นส่งผ่านแดน หรือผู้ขอถ่ายลา ตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากร
๔. สาเนาใบกากับสินค้า (Invoice) ที่ระบุชื่อ-ที่อยู่ ของผู้จาหน่าย ผู้สั่งซื้อ และชื่อผู้ขนส่ง พร้อมบัญชีรายละเอียด
บรรจุหีบห่อ (Packing List)
๕. เอกสารแจ้งเส้น ทางการเข้าออกและผ่านราชอาณาจักร สถานที่ขนถ่ายหรือพัก วัตถุอันตราย และชนิดของ
ยานพาหนะที่นาวัตถุอันตรายผ่านราชอาณาจักร
๖. สัญญาประกันค่าใช้จ่าย ตามแบบ วอ./อก. ๒๕ และหนังสือค้าประกันของธนาคาร
๗. เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet; SDS) พร้อมเอกสารข้อกาหนดของวัตถุอันตราย (Specification)
๘. อื่นๆ (ระบุ)






สาเนาเอกสารยืนยันการสั่ง/ยอมรับสินค้าวัตถุอันตรายจากผู้สั่งซื้อ
ภาพแสดงลักษณะภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย หรือการบรรจุหีบห่อหรือผูกมัด
ภาพถ่ายการบรรจุกรณีมีการขนสินค้าหลายอย่างร่วมกัน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ................................................................ ผู้แจ้ง
(........................................................)

-๒-

ใบนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ หรือชนิดที่ ๒
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ออกใบนาผ่านฉบับนี้เพื่อเป็นหลักฐานการรับแจ้งการนาผ่านวัตถุอันตราย
เลขที่รับแจ้ง ...........................................................
ออกให้ ณ วันที่ ............ เดือน ................................. พ.ศ. .............. โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้แจ้งต้องนาผ่านวัตถุอันตรายตรงตามรายการ ปริมาณ และรายละเอียดที่แจ้งไว้ในใบแจ้ง และต้องนาผ่าน
ราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรตามที่กาหนดไว้ในใบแจ้งเท่านั้น
(๒) วัตถุอันตรายที่นาผ่านต้องนาออกไปนอกราชอาณาจักรภายในห้าวัน นับแต่วันที่ตรวจปล่อยวัตถุอันตรายออก
จากด่านศุลกากรที่เข้ามาในราชอาณาจักร
(๓) จะต้องไม่มีการนาวัตถุอันตรายออกมาแบ่งบรรจุหรือเปลี่ยนหีบห่อใหม่
ใบนาผ่านฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่............ เดือน .......................พ.ศ. ............. และให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียว
(กรณีมีเหตุอันควร พนักงานเจ้าหน้าที่อาจกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมแนบท้ายได้)
ลงชื่อ .................................................... พนักงานเจ้าหน้าที่
(........................................................)

หมายเหตุ ให้ผู้ขอนาผ่านส่งคืนใบนาผ่านพร้อมสาเนาใบขนสินค้าผ่านแดน หรือสาเนาใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน
เมื่อมีการนาผ่านออกจากราชอาณาจักรแล้วให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อขอคืนหลักประกัน

-๓รายการแนบท้ายใบนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ หรือชนิดที่ ๒
ทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
เลขที่รับแจ้ง ...................................................
ออกให้ ณ วันที่ ................. เดือน ............................... พ.ศ. .....................................
ใช้ได้จนถึงวันที่............... เดือน ...............................พ.ศ. ............................. และให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียว
รายชื่อวัตถุอันตรายที่ขอนาผ่าน จานวน ...................................... รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อทางการค้า .......................................................................................................................................................
ชนิดของวัตถุอันตราย
 วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑
 วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒
ชื่อวัตถุอันตราย สูตรเคมี และอัตราส่วน ..............................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ปริมาณ ....................................... กิโลกรัม
ลักษณะ O ของแข็ง O ของเหลว O ก๊าซ O อื่น ๆ ...............................................................................
รายละเอียดภาชนะบรรจุ (ระบุชนิดและขนาด) ...................................................................................................
ผู้ผลิตและแหล่งผลิต .............................................................................................................................................
ประเทศต้นทาง............................................................ประเทศปลายทาง.............................................................
การนาวัตถุอันตรายไปใช้ประโยชน์ของประเทศปลายทาง ...................................................................................
(ระบุรายการเพิ่มเติมได้)

ลงชื่อ ................................................................ ผู้แจ้ง
(........................................................)

แบบ วอ./อก. ๒๗
สาหรับเจ้าหน้าที่
เลขรับที่ …………………….
วันที่ ……………………………..

คาขออนุญาตนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓
ทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
วันที่ .............. เดือน ............................ พ.ศ. ................

ข้าพเจ้า ...........................................................................................เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร....................................
(นิติบุคคล)
สถานที่ตดิ ต่อตั้งอยู่เลขที่ ............................................................... หมู่ที่ ............. ตรอก/ซอย ....................................
ถนน ........................................ ตาบล/แขวง .............................................. อาเภอ/เขต ...............................................
จังหวัด................................. รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์ .................................... โทรสาร ............................
มีความประสงค์ขออนุญาตนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ จานวน ............. รายการ รายละเอียดตามรายการแนบท้าย
จากเมือง ...................................................................... ประเทศ ....................................................................................
ไปยังเมือง .................................................................... ประเทศ .....................................................................................
โดยพาหนะ (ขณะเข้าประเทศไทย)...........................................(ในประเทศไทย).............................................................
ผ่านเข้าทางด่านศุลกากร................................................ ผ่านออกทางด่านศุลกากร .......................................................
วันที่คาดว่าจะนาผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร ระหว่างวันที่...................................ถึงวันที่ .............................................
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาต ดังนี้











๑. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุ คลจากกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกินหนึ่งเดือน พร้อมวัตถุประสงค์
๒. หนังสือมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจ (กรณีมกี ารมอบอานาจ)
๓. สาเนาใบกากับสินค้า (Invoice) ที่ระบุชื่อ-ที่อยู่ ของผู้จาหน่าย ผู้สั่งซื้อ และชื่อผู้ขนส่ง พร้อมบัญชีรายละเอียดบรรจุ
หีบห่อ (Packing List)
๔. เอกสารแจ้งเส้น ทางการเข้าออกและผ่านราชอาณาจักร สถานที่ขนถ่ายหรือพัก วัตถุอันตราย และชนิดของ
ยานพาหนะที่นาวัตถุอันตรายผ่านราชอาณาจักร
๕. สัญญาประกันค่าใช้จ่าย ตามแบบ วอ./อก. ๒๕ และหนังสือค้าประกันของธนาคาร
๖. เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet; SDS) พร้อมเอกสารข้อกาหนดของวัตถุอันตราย (Specification)
๗. สาเนาหลักฐานการได้รับอนุมัติเป็นผู้ขอผ่านแดน หรือผู้ขนส่งผ่านแดน หรือผู้ขอถ่ายลา ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
๘. อื่นๆ (ระบุ)







สาเนาเอกสารยืนยันการสั่ง/ยอมรับสินค้าวัตถุอันตรายจากผู้สั่งซื้อ
สาหรับวัตถุอันตรายตามบัญชี ๕.๓ ให้แสดงหนังสือรับรองการใช้งานตามวัตถุประสงค์เดิม โดยอายุการใช้งานนับแต่
วันผลิตที่ออกโดยผู้รวบรวม/ผู้ส่งออก พร้อมระบุ ยีห่ ้อ รุ่น และปีที่ผลิตของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภาพแสดงลักษณะภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย หรือการบรรจุหีบห่อหรือผูกมัด
ภาพถ่ายการบรรจุกรณีมีการขนสินค้าหลายอย่างร่วมกัน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ................................................................ ผู้ขออนุญาต
(........................................................)

-๒รายการแนบท้ายคาขออนุญาตนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓
ทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
รายชื่อวัตถุอันตรายที่ขออนุญาตนาผ่าน จานวน .................. รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อทางการค้า .......................................................................................................................................................
ชื่อวัตถุอันตราย สูตรเคมี และอัตราส่วน .............................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ปริมาณ ....................................... กิโลกรัม
ลักษณะ O ของแข็ง O ของเหลว O ก๊าซ O อื่น ๆ .................................................................................
รายละเอียดภาชนะบรรจุ (ระบุชนิดและขนาด) ...................................................................................................
ผู้ผลิตและแหล่งผลิต ............................................................................................................................................
ประเทศต้นทาง...................................................ประเทศปลายทาง......................................................................
การนาวัตถุอันตรายไปใช้ประโยชน์ของประเทศปลายทาง ...................................................................................
(ระบุรายการเพิ่มเติมได้)
ลงชื่อ ................................................................ ผู้ขออนุญาต
(........................................................)

แบบ วอ./อก. ๒๘

ใบนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่ ...........เดือน ........................ พ.ศ. .....................
เลขที่ ....................
อนุญาตให้.............................................................................................................................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร .......................................................
สถานที่ติดต่อตั้งอยู่เลขที่ .................................................... หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย ................................
ถนน .......................................... ตาบล/แขวง ..................................... อาเภอ/เขต ..........................................
จังหวัด....................................... รหัสไปรษณีย์ ................ โทรศัพท์ ........................ โ ทรสาร ............................
นาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ (จานวน ....................... รายการ) รายละเอียดตามรายการด้านหลังใบนาผ่าน
จากเมือง ...................................................... ประเทศ .......................................................................................
ไปยังเมือง ...................................................... ประเทศ .......................................................................................
โดยพาหนะ (ขณะเข้าประเทศไทย).............................................. (ในประเทศไทย)..........................................................

ผ่านเข้าทางด่านศุลกากร........................................ผ่านออกทางด่านศุลกากร .....................................................
วันที่คาดว่าจะนาผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร ระหว่างวันที่.................................... ถึงวันที่ ...............................
เส้นทางที่มีการขนส่งวัตถุอันตรายผ่านท้องที่ภายในราชอาณาจักร.......................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
สถานที่ที่จะขนถ่ายหรือพักเก็บวัตถุอันตรายภายในราชอาณาจักร (กรณีมีเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ใบอนุญาตนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑. ผู้รับอนุญาตต้องนาผ่านวัตถุอันตรายตรงตามรายการ ปริมาณ และรายละเอียดที่ได้รับอนุญาต และต้องนาผ่าน
ราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรตามที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น
๒. วัตถุอันตรายที่นาผ่านต้องนาออกไปนอกราชอาณาจักรภายในห้าวันนับแต่วันที่ตรวจปล่อยวัตถุอันตรายออก
จากด่านศุลกากรที่เข้ามาในราชอาณาจักร
๓. จะต้องไม่มีการนาวัตถุอันตรายออกมาแบ่งบรรจุหรือเปลี่ยนหีบห่อใหม่
(กรณีมีเหตุอันควร พนักงานเจ้าหน้าที่อาจกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมแนบท้ายได้)

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่............ เดือน .......................พ.ศ. ............. และให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียว
(ลายมือชื่อ) ................................................ พนักงานเจ้าหน้าที่
(....................................................)

-๒-

รายการด้านหลังใบนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓
ใบอนุญาตเลขที่ .................. ออกให้ ณ วันที่ ................. เดือน ............................. พ.ศ. ................
ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่............ เดือน .......................พ.ศ. ............. และให้ใช้ได้เพียงครั้ งเดียว
รายชื่อวัตถุอันตรายที่ได้รับอนุญาตให้นาผ่าน จานวน .................................. รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อทางการค้า ............................................................................................................................................
ชื่อวัตถุอันตราย สูตรเคมี และอัตราส่วน ............................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ปริมาณ ....................................... กิโลกรัม
ลักษณะ O ของแข็ง O ของเหลว O ก๊าซ O อื่น ๆ.................................................................................
รายละเอียดภาชนะบรรจุ (ระบุชนิดและขนาด) .................................................................................................
ผู้ผลิตและแหล่งผลิต ......................................................................... .................................................................
ประเทศต้นทาง..........................................................ประเทศปลายทาง............................................................
การนาวัตถุอันตรายไปใช้ประโยชน์ของประเทศปลายทาง ..................................................................................

(ระบุรายการเพิ่มเติมได้)
(ลายมือชื่อ) ................................................ พนักงานเจ้าหน้าที่
(....................................................)

หมายเหตุ ให้ผู้ขอนาผ่านส่งคืนใบนาผ่านพร้อมสาเนาใบขนสินค้าผ่านแดน หรือสาเนาใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน
เมื่อมีการนาผ่านออกจากราชอาณาจักรแล้วให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อขอคืนหลักประกัน

